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T
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Balandžio 20d.   

Ką netikėtai galima atrasti 

gamtoje? 

Raimondas J.Nabus. Bitė. 

Įsidėmėtinos rašybos žodžiai, 

Dvibalsiai.                            

Balandžio 21d. 

Ką supratau perskaitęs tekstą 

,,Bitė“? 

Balandžio 22d. 

Ką galiu sukurti per vasaros 

atostogas? 

Ko daug? 

Balandžio 23d. 

Užduotys iš Eduka užduočių 

banko. 

Balandžio 24d. 

Darbas su skaitiniais 

 

Balandžio 21d.   

Ar jau moku? 44-45p. 

Balandžio 22d. 

Rašys testą Nr.9 

Balandžio 23 d. 

Sudedame tris skaičius 46-47p. 

Balandžio 24d. 

Atimame du skaičius.48-49p. 

 

Balandžio 20d. 

Kartojimas. Pavasarį 

žydintys augalai. Lietuvos 

simboliai. 

Balandžio 22d. 

Testas Nr. 7 

 

 

 

                                                     

Balandžio 22 d. 

Užduotys, ridenant 

žaidimo kauliuką. 

Balandžio 24d.     

Užduočių, ridenant 

kauliuką ,įtvirtinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

Balandžio 23d. 

Dabeliai mamos 

dienai. 
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Susipažins su R.J.Nabaus tekstu 

,,Bitė“,susies perskaitytą tekstą su 

paveikslėliais.gebės sudaryti 

sakinius su pateiktais žodžiais, 

pakartos dvibalsių rašybą. 

Mokysis atpasakoti tekstą ,,Bitė“. 

Pakartos žodžių , atsakančių į 

klausimą ko dau? rašybą, įvardins 

priemones, kurių reikia smėlio 

paveikslėliui, papasakos darbo 

eigą. 

Pakartos, pasitikrins, kaip moka 

atlikti sudėties ir atimties 

veiksmus 100 ribose ir pasirinks 

tinkamąą veikamą uždaviniams 

spręsti. 

Rašys testą Nr.9 

Atliks trijų skaičių – dviženklio 

ir dviejų vienaženklių – sudėties 

veiksmus 100 ribose. 

Prisimins pavasarį žydinčius 

augalus. 

Prisimins Lietuvos 

simbolius. Rašys testą Nr. 7 

 

Atliks užduotis, 

ridenant žaidimo 

kauliuką. 

 

Gebės nupiešti, 

padaryti darbelį 

mamos dienai. 



 

 

Atliks teksto suvokimo užduotis 

skaitiniuose. 

Išsiaiškins, kaip iš dviženklio 

skaičiaus atimti du 

vienaženklius skaičius. 
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Vadovėlis „Taip” III dalis 78-

85p. Pratybų sąsiuv. „Taip”           

EDUKA klasė.    

Užduotys iš Eduka užduočių 

banko.                                          

EMA pratybos. 

Vadovėlis „Taip” III dalis         

44-49p.                                            

Pratybų sąsiuv. „Taip”  

Priedai                                        

EDUKA klasė.                               

EMA pratybos 

                                        

EDUKA klasė.                               

EMA pratybos. 

YouTube. 

https://ligitux.jimdofree.com/

mokytojams-ikt-

pamokose/pasaulio-

pa%C5%BEinimas/ 

Pateiktis. 

https://mail.yahoo.co

m/d/folders/1/messag

es/26592/AIcu54J9rX

OBXpivHQqDaAC2d

jw:2?fullscreen=1 

YouTube.Ančiukų 

šokis. 

https://www.youtube.

com/watch?v=cVdcJk

IEoso 

Padarys pasirinktą 

darbelį mamos 

dienai. Gali padaryti 

savo sugalvotą 

darbelį mamaos 

dienai. 
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Iki balandžio 24 d.                               

Iš Eduka užduočių banko.                             

Eduka užduotys. 

Ema užduotys 

Iki balandžoio 24d. 

Eduka užduočių banko                             

Eduka užduotys. 

Ema užduotys 

Balandžio 22d.     

Testo rezultatai.                                                                   

Balandžio 24d. 

Atliks išmokas 

užduotis video 

konferencijoje. 

 

Balandžio 24d. 

Darbelio 

demonstravimas 

Zoom 

konferencijoje, 

nuotrauka 
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 Individuali konsultacija Zoom, 

telefonu, el. paštu nuo                  

10.00 -11.00 val. 

Individuali konsultacija Zoom, 

telefonu, el. paštu nuo              

11.00 -12.00 val. 

Individuali konsultacija 

Zoom, telefonu, el. paštu  

balandžio 15d.nuo              

11.00 -12.00 val. 

Individuali 

konsultacija Zoom, 

telefonu, el. paštu  

balandžio 15d.nuo              

11.00 -12.00 val. 

Individuali 

konsultacija Zoom, 

telefonu, el. paštu  

balandžio 16d.nuo              

11.00 -12.00 val. 
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